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Ração é coisa do passa-
do em datas especiais para 
cachorros. Sim, eles têm 
momentos de celebração 
e com cardápio especial. O 
mercado para pet inova e 
ganha cada vez mais espa-
ço. A quantidade de forne-
cedores e de opções de ser-
viços nesse segmento tem 
surpreendido até quem atua 
na área. A bola da vez são as 
festas de aniversário.

A moda ficou popular 
com o aumento do núme-
ro de creches para animais. 
Nesses espaços, a criativi-
dade ajuda a entreter os bi-
chinhos e agradar os tutores 
colocando o Brasil em sexto 
lugar no mercado global 
para pet, de acordo com o 
Pet Brasil.  Somente neste ao 
o faturamento deve ser de 
R$ 52 bilhões.

Aniversários represen-
tam um dos vários eventos 
realizados para eles, incluin-
do Páscoa e Natal, por exem-
plo. As iguarias servidas para 
os convidados têm apenas 
algumas proibições no 
menu: alho, cebola e uva. Há 
seis anos no mercado goia-
niense, a pet chef Andréa 
Hermano faz malabarismo 
para atender a clientela fiel 
e os interessados em enco-
mendar os pratos saudáveis 

preparados por ela.
Ela tem se surpreendido 

com a quantidade de con-
correntes no segmento des-
de o início da pandemia e 
lembra que apostou na ideia 
de gastronomia para ani-
mais em uma época em que 
não havia tanta informação 
sobre o assunto. Os pedidos 
voltados para gatos, jabutis 
e até calopsita são constan-
tes e chamam atenção.

“Assisti a uma reporta-
gem na televisão e me in-
teressei. Fiz cursos, me apri-
morei e hoje mal dou conta 
de tantos pedidos. São cerca 

de 20 bolos por semana fora 
biscoitos e outros produ-
tos. Produzo o dia todo para 
atender encomendas e ven-
der no Mercado Natureba, 
uma feira que participo. Em 
épocas festivas incluo no ca-
tálogo a coxinha, ovo de Pás-
coa e cãonetone, uma versão 
pet do panetone”, diz.

Andréa explica que os 
ingredientes são os mes-
mos que os seres humanos 
consomem, exceto itens 
industrializados. Ela garan-
te que nenhum tem sabor 
de carne e mesmo assim, 
os cães aprovam. O papo 

não parece ser de vendedor 
mesmo porque os tutores 
do Tonico, Renato Brandão 
e Márcus Campos, levaram 
o “filho” para várias festinhas 
de amigos do pet e a alegria 
foi a marca da reunião.

PRIMEIRO 
ANIVERSÁRIO
Nesta quarta (20), o da-

chshund celebrou um ano 
de idade com os colegas e 
cuidadores da creche onde 
o animal fica todos os dias. 
Os “pais” organizaram a co-
memoração com tudo o que 
um aniversário tem, inclusi-

ve com tema de “mercearia 
do Tonico” e lembrancinha 
para os participantes pet 
e humanos. Apesar disso, 
o preço não foi tão alto, na 
opinião deles.

“Encomendamos bolo, 
cupcakes, decoração, saqui-
nhos com tags com nome 
dele e dois biscoitinhos ca-
ninos para lembrancinha 
dos animais e pirulitos com 
a imagem do Tonico para os 
tutores da creche. Ele gosta 
muito verduras como berin-
jela e banana, então tivemos 
ideia de fazer uma merce-
aria na festinha. Também 
compramos cenouras e ma-
mões para servirem para os 
cachorros na creche. Tudo 
custou de R$ 250 a R$300”, 
afirma Renato.

DOCES SALGADINHOS
Renato e Marcus fazem 

parte da minoria do público 
de Andréa que, costuma re-
ceber pedidos de mulheres, 
majoritariamente. Eles estão 
dispostos a pagar de R$ 50 
a R$90 em um bolo e R$ 30 
em um pacote de 200 gra-
mas de biscoitos saudáveis 
para os pet. “Meu público 
não é de classe baixa. É se-
lecionado. As coisas para pet 
são mais caras porque são 
específicas. Eles não podem 
consumir qualquer tipo de 
produto”, frisa a pet chef.

A Prefeitura de Goiânia 
lançou nesta segunda-feira 
(2) o Passe Livre do Traba-
lhador coletivo para a região 
Metropolitana da Capital. O 
benefício dá direito a até oito 
viagens por dia e que podem 
ser usadas a qualquer hora e 
aos finais de semana.

O novo recurso tem va-
lidade de 30 dias e deve 
atender aos trabalhadores 
em regime CLT. Com isso, o 
empregador vai economizar 
20% dos gastos, relaciona-

dos a pagamentos do trans-
porte dos funcionários.

De acordo com a Com-
panhia Metropolitana 
de Transportes Coletivos 
(CMTC), a escolha de adesão 
do benefício fica a cargo do 
empregador. Ele deve deci-
dir se continua com o Vale 
Transporte atual, que vale 
por 21 ou 22 dias e possuem 
duas viagens ou o novo mo-
delo, com mais vantagens 
para funcionário e empresa.

Segundo a prefeitura, o 
novo bilhete vai de encon-
tro a proposta do Bilhete 

Único e de novos bilhetes 
que serão lançados nos pró-
ximos meses. O gasto com 
as outras seis viagens será 
responsabilidade dos muni-
cípios e governo estadual.

O benefício atende os se-
guintes municípios: Abadia de 
Goiás, Aparecida de Goiânia, 
Aragoiânia, Bela Vista de Goi-
ás, Bonfinópolis, Brazabran-
tes, Caldazinha, Goianápolis, 
Goianira, Guapó, Hidrolândia, 
Nova Fátima, Nerópolis, Nova 
Veneza, Santo Antônio de 
Goiás, Senador Canedo, Tere-
zópolis e Trindade.

Reprodução

Prestes a completar dez 
anos, o assassinato do cronis-
ta esportivo Valério Luiz pode 
finalmente chegar a um des-
fecho. Após manobras do 
acusado de ser o mandante 
do crime, Maurício Sampaio, 
a Justiça designou um de-
fensor público para assumir 
a defesa e condução coerciti-
va das testemunhas que não 
compareceram. A expectati-
va é de que o júri, que estava 
previsto para esta segunda 
(02), ocorra em 13 de junho. 

A estratégia adotada pela 
acusação foi acolhida pelo 
juiz Lourival Machado apesar 
de ele estar sendo acusado 
pelo advogado de Sampaio 
de suspeição no caso. No en-
tanto,  o Tribunal de Justiça de 
Goiás (TJ-GO) e o Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) indefe-
riram liminarmente a solicita-
ção. Para o filho do jornalista, 
Valério Luiz Filho, a expecta-
tiva é de que os culpados se-
jam finalmente punidos.

“Acredito que agora não 
tem escapatória. Com a de-
fensoria designada, caso 
algum dos advogados não 
compareça, desista ou aban-
done o plenário, o defensor 
público assume e é dada se-
quência ao julgamento  como 
uma espécie de suplente. 
Tudo isso está previsto no Có-
digo de Processo Penal.

Contrariados por não 
terem a reclamações aten-
didas, a defesa de Sampaio 
abandonou o Plenário hoje 
e foi multada em R$ 121 mil. 
A  motivação do crime teria 
sido uma das últimas críticas 
de Valério Luiz. Ele teria se 
referido à provável saída de 
Maurício da diretoria do Atlé-
tico com a metáfora “quando 
o barco está enchendo de 
água, os ratos são os primei-
ros a pular fora”.
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Dois supervisores de 
Feiras Livres e Es-
peciais de Goiânia 

foram indiciados por cor-
rupção passiva e lavagem de 
dinheiro por cobrar uma es-
pécie de aluguel de pontos/
barracas de feirantes da “Feira 
da OVG”. Os servidores públi-
cos chegavam a cobrar R$ 150 
por dia de cada feirante, sen-
do que a comercialização de 
produtos no local é gratuita, 
desde que seja autorizada.

A prática, inclusive, foi de-
nunciada pelos próprios tra-
balhadores. A polícia acredita 
que mais pessoas possam ter 
participado do esquema que 
durou entre 2017 e 2019.

“Os próprios feirantes 
denunciaram que estavam 
sendo extorquidos pelos 
supervisores, que são os res-
ponsáveis por verificar inati-
vidades nestas feiras. Eles ob-
servam se o feirante não está 
comparecendo, se confirma-
do algumas faltas desse fei-
rante, a sua licença e caçada e 

entregue a outra pessoa na fila 
de espera”, explicou o delega-
do Caio Meneses, responsável 
pela investigação. O delegado 
diz ainda que os criminosos 
usavam um nome falso para 
cobrar os valores, além além 
da conta de terceiros para não 
levantar suspeitas. 

“A gente vê que esse cri-
me é reiterado, uma prática 
comum e muito utilizada. Não 
descartamos que possam ha-
ver outros envolvidos, inclusi-
ve, estamos investigando isso. 
Depois desse indiciamento, 
podem surgir novas depois e 
consequente a prisão de ou-
tros servidores. O inquérito foi 
remetido ao Poder Judiciário e 
aguarda a análise do Ministé-
rio Público”, concluiu.

Em nota, a Prefeitura de 
Goiânia afirma que apoia e 
aguarda a conclusão do pro-
cesso legal pelas autoridades 
competentes. A secretaria en-
contra-se à inteira disposição 
das autoridades para colaborar 
com as investigações e prestar 
quaisquer esclarecimentos so-
bre as supervisões de feiras.
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Os revendedores de com-
bustíveis de todo o país vão 
exibir os preços com duas 
casas decimais e não mais 
com três, como acontece 
atualmente. A medida passa 
a valer a partir do próximo 
dia 7. É o que determina a 
Resolução nº 858/2021, da 
Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), que deu 
prazo para as revendedoras 
se adequarem até essa data.

Segundo informou hoje 
(2) a ANP, o objetivo da mu-
dança é deixar o preço do 
combustível mais preciso 
e claro para o consumidor, 
alinhado-o com a expressão 
numérica da moeda brasi-
leira. Os preços deverão ser 
exibidos com duas casas 
decimais, tanto no painel de 
preços quanto nos visores 
das bombas abastecedoras.

A ANP salientou, entre-
tanto que, nas bombas, será 
permitido que o terceiro dí-
gito seja mantido, desde que 

seja zero e fique travado no 
momento do abastecimen-
to. A agência entende que, 
dessa forma, os postos não 
precisarão trocar os módu-
los das bombas, o que po-
deria acarretar custos aos 
agentes econômicos. Como 
a terceira casa decimal es-
tará zerada e travada, a per-
cepção é que não haverá 

dúvidas e que o objetivo da 
regra, que é dar clareza aos 
consumidores.

A agência avaliou que 
essa mudança não implicará 
em impactos no valor final 
dos preços dos combustí-
veis, uma vez que ela não 
trará custos relevantes aos 
revendedores, nem restri-
ções aos preços praticados.

A região do Distrito 
Agroindustrial de Anápolis 
(Daia) passará por uma refor-
ma a partir da próxima sema-
na. Uma demanda antiga de 
empresários deve ser avaliza-
da por meio de um parecer 
jurídico da Companhia de 
Desenvolvimento Econômi-
co de Goiás (Codego). A ex-
pectativa é que os serviços 
urbanos, como tapa-buraco 
e iluminação, sejam realiza-

dos pela Prefeitura da cidade 
mesmo não se tratando de 
uma atribuição legal. 

Para os empresários, 
toda a população deve ser 
favorecida com a prestação 
de serviços que são, na ver-
dade, de responsabilidade do 
governo de Goiás. A decisão 
ocorreu após reunião realiza-
da nesta segunda (02) entre o 
prefeito, Roberto Naves (PP) e 
grupo de empresários. A pro-
posta é aproveitar a interven-
ção e implantar espaços para 

algumas empresas, agência 
bancária, unidades empresa-
riais do Vapt-Vupt e Rápido e 
lojas de alimentação.

“Eu fiz o compromisso 
com os empresários de que 
a gente resolve esses pro-
blemas no Daia e os empre-
sários fizeram o compromis-
so com a Prefeitura de que 
podemos assumir o Centro 
de Convenções que eles vão 
estar juntos nesse projeto”, 
afirmou o prefeito de Aná-
polis, Roberto Naves.

Postos terão duas formas Postos terão duas formas 
de mostrar preços de combustíveisde mostrar preços de combustíveis
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Desde quando se filiou 
ao PSB, José Eliton 
vem dando sinais 

claros e objetivos de que está 
de volta ao cenário político 
goiano e com forte tendên-
cia para disputar o Governo 
do Goiás. Para isso, o ex-
-governador tem encontrado 
respaldo do pré-candidato 
a vice na chapa de Lula (PT), 
para presidência da Repúbli-
ca, Geraldo Alckmin, também 
filiado ao PSB.

Na semana passada, Eliton 
esteve com Geraldo Alckmin 
e com o presidente do PSB 
em Goiás, deputado federal 
Elias Vaz. Entre as pautas do 
encontro estava a vinda “em 
breve” de Alckmin ao Estado.

Eliton repercutiu que Alck-
min está entusiasmado com 
sua inclinação de retornar 
a política “e colocar o meu 
nome a disposição para con-
tribuir com o projeto nacional 
e com a luta por um Goiás 
mais humano”, postou em 

suas redes sociais.
José Eliton tem apostado 

no discurso de construção 
de uma “frente ampla em 
favor de Goiás”, já formada, 
segundo ele, pelo PSB, PT e 
o PCdoB para disponibilizar 
um nome de oposição ao 
trabalho do governador Ro-
naldo Caiado (União Brasil).

“Uma frente em luta demo-

cracia pelo desenvolvimento 
social e pela reconstrução do 
Brasil, e de Goiás, garantindo 
uma vida melhor para o nosso 
povo”, postou em suas redes 
sociais ao falar sobre a vinda 
de Alckmin ao Estado.

Na última semana o ex-
-governador conversou com 
o pré-candidato a deputado 
estadual pelo PT, professor 

Júlio Anderson e ainda com 
a pré-candidata a deputada 
federal pelo PSB, Gisele Pa-
checo. Recentemente, Eliton 
esteve reunido com os presi-
dentes do PT Kátia Maria, do 
PCdoB, com Isaura Lemos e 
Cristiano Cunha do PV. Mos-
trando uma agenda em bus-
ca de apoios para viabilizar 
seu nome para a disputa.

O empresário Samir Hajjar, 
mais conhecido por Samirão 
em Anápolis, é pré-candidato 
a deputado estadual em 2022.

Samir é pai da médica car-
diologista Ludhmila Hajjar, e 
garantiu que dessa vez tem o 
apoio da família para disputar 
o pleito. Em eleições passa-
das o empresário divulgou 
que participaria da vida pú-
blica, mas acabou desistindo 

do projeto por, segundo ele, 
resistência de alguns entes.

Ludhmila Hajjar nunca 
deu declarações públicas se 
apoia ou não o projeto polí-
tico do pai. A médica é  co-
nhecida nacionalmente por 
ser referência na área de 
atuação e receber pacien-
tes de todo o Brasil, incluin-
do políticos e celebridades. 
Ludhmila  também ganhou 
estaque na mídia  após re-
ceber convite para ser mi-

nistra da Saúde de Bolso-
naro e ainda pelas críticas 
ao presidente em relação a 
condução das ações de pre-
venção contra a Covid-19, 
em especial pelo tratamen-
to preventivo defendido 
para doença pelo governo.

O empresário Samir Ha-
jjar  é de família tradicional 
em Anápolis e está filiado ao 
Avante. O partido na cidade 
presidido pelo vereador Delci-
mar Fortunato e em Goiás tem 

como presidente o vereador 
de Goiânia, Thialu Guiotti.

Resta saber qual será o 
posicionamento de Samir du-
rante a campanha. Segundo 
o empresário ele está na base 
de Caiado, o qual considera 
um amigo pessoal. Mas o pre-
sidente do partido Avante em 
Anápolis, vereador Delcimar, 
costuma ser crítico da gestão 
do governador em seus dis-
cursos durante as sessões da 
Câmara Municipal da cidade.

Reprodução
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A filiação do presidente da 
Federação das Indústrias 
de Goiás (Fieg), Sandro 
Mabel, no Republicanos 
continua tensa entre os 
dirigentes e integrantes 
da legenda no Estado.
O principal motivo é que, 
além de ter chegado de 
surpresa, com a batuta 
apenas do presidente es-
tadual do partido, João 
Campos, Mabel sempre 
adotou postura de oposi-
ção ao governador Ronal-
do Caiado (União Brasil).
Em Goiás a ala caiadista 
do Republicanos tem a 
anuência do prefeito de 
Goiânia, Rogério Cruz e o 
presidente da sigla na ca-
pital, deputado estadual 

Jeferson Rodrigues.
E para tratar sobre esse 
mal-estar interno, o prefei-
to de Goiânia, dirigentes da 
sigla em Goiânia e Goiás, 
além de outros integrantes 
do partido se reúnem ainda 
nesta segunda-feira (02).
Mesmo após declarar que 
não pretende disputar o 
pleito de 2022, Mabel não 
conseguiu convencer o 
bloco caiadista a aceitar a 
sua presença no partido. 
Portanto, a pauta principal 
da reunião desta segunda 
é discutir a saída de Mabel 
do Republicanos, se não 
for de forma pacífica, não 
é descartado, inclusive, a 
abertura de um processo 
de expulsão.

Samir Hajjar, pai da médica Samir Hajjar, pai da médica 
Ludhmila Hajjar, é pré-candidato a deputado estadualLudhmila Hajjar, é pré-candidato a deputado estadual
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Termina na próxima quar-
ta-feira (4), o prazo para 
o brasileiro regularizar 

a situação de título de eleitor. 
Após essa data, quem ainda 
tiver pendências na Justiça 
Eleitoral não poderá votar no 
pleito de outubro deste ano, 
que definirá os nomes que vão 
ocupar a Presidência da Repú-
blica, além de governadores, 
senadores, deputados federais 
e deputados estaduais.

O prazo é válido para 
quem precisa acertar pen-
dências e multas relativas a 
ausências em eleições ante-
riores. O eleitor que não vo-
tou em três eleições seguidas 
e teve o título cancelado tam-
bém deve regularizar sua si-
tuação durante esse período.

CHECAGEM
O procedimento de checa-

gem sobre a validade do título é 
simples e pode ser feito no por-
tal do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) ou no aplicativo e-Título, 

que também é válido como um 
título eleitoral digital e está dis-
ponível gratuitamente.

Pelo site, basta clicar na 
página inicial, em “Situação 
Eleitoral”. A consulta pode ser 
feita com nome completo, 
número do título de eleitor 

ou CPF. No e-Título, a checa-
gem pode ser feita através da 
emissão de um certificado de 
quitação eleitoral.

REGULARIZAR
A regularização do título 

pode ser feita pela internet, 

por meio do sistema Título 
Net, ou de forma presencial, 
nos cartórios eleitorais. A 
data de 4 maio é limite para 
outros procedimentos: solici-
tação da primeira via do título 
(para quem votará pela pri-
meira vez), transferência de 

domicílio eleitoral e revisão 
de dados eleitorais (como a 
inclusão de nome social ou a 
mudança no local de votação 
dentro do município).

Para eleitores brasileiros 
que moram no exterior, a 
data também encerra o prazo 

para alteração de dados, re-
gularização e transferência do 
título. De 5 de maio até o final 
das eleições, o cadastro eleito-
ral ficará fechado e nenhuma 
alteração poderá ser efetuada 
no registro do eleitor. O único 
procedimento permitido é a 
emissão da segunda via do 
título, até dez dias antes do 
primeiro turno das eleições, 
marcado para 2 de outubro.

PASSO A PASSO
Caso haja algum débito 

com a Justiça Eleitoral, o eleitor 
precisa gerar a Guia de Recolhi-
mento da União (GRU) e fazer o 
pagamento. O próximo passo 
é aguardar a identificação da 
quitação pela Justiça Eleitoral 
e o registro na inscrição pela 
zona eleitoral onde for inscrito.

Depois da checagem so-
bre sua situação eleitoral, o 
eleitor precisa reunir os da-
dos que serão fornecidos ao 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) do estado correspon-
dente. O procedimento é 
feito pela internet.

Divulgação
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O maior desafio nas elei-
ções deste ano será o combate 
à desinformação e aos discur-
sos de ódio, disse o ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Alexandre de Moraes. Ele 
participou, nesta sexta-feira 
(29), de um seminário promo-
vido pelo Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio de Janeiro, que 
teve como tema “Desafios e 
Inovações da Justiça Eleitoral 
para as Eleições de 2022”.

Moraes, que será o pró-
ximo presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e 
conduzirá o pleito, disse que 
coibirá, juntamente com os 
demais juízes eleitorais, toda 
forma de fraude e utilização 
de redes sociais para propa-
gar informações mentirosas 
sobre os outros candidatos.

“O maior desafio nas elei-
ções de 2022 é o combate à 
desinformação. O combate 
às milícias digitais, ao dis-
curso de ódio, ao discurso 
contra a democracia, contra 
as instituições e o ignóbil 
discurso contra a própria 
Justiça Eleitoral. Todos os juí-

zes eleitorais devem se sentir 
absolutamente indignados 
com esse discurso fraudulen-
to, mentiroso, criminoso, de 
tentar desqualificar uma das 
grandes conquistas do Brasil, 
que é a lisura nas eleições 
com as urnas eletrônicas”, 
disse o ministro.

Moraes também abordou 
a situação dos grandes portais 
e redes sociais da internet. O 
ministro disse que muitas 
dessas empresas se qualifi-
cam como sendo da área de 

tecnologia e assim tentam 
não ser alcançadas pelas leis 
brasileiras que regulam o se-
tor de mídia. Segundo ele, 
nas eleições deste ano, todas 
vão ser classificadas como 
grupos de comunicação.

“Não é possível que as 
grandes plataformas conti-
nuem sendo consideradas 
simplesmente empresas 
de tecnologia, quando elas 
divulgam notícias mais do 
que qualquer outro meio 
de comunicação. 

 O PSOL oficializou o apoio 
ao ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) nas eleições 
presidenciais de outubro. A 
decisão foi anunciada na tarde 
deste sábado (30), após reali-
zação da conferência nacional 
do partido. Foram 35 votos a 
favor do apoio e 25 contrários.

Esta será a primeira vez, des-
de a fundação do partido, em 
2004, que o PSOL não lança uma 
candidatura própria à Presidên-
cia. No encontro foi discutido o 
programa político que o partido 
irá defender. Também foi apro-
vada uma resolução para que a 
decisão de compor um eventual 
governo petista ou a base aliada 
no Congresso seja debatida so-
mente após as eleições.

“É um marco importante 
para a unidade da esquerda 
no país. Entendemos que o en-
frentamento ao Bolsonaro e ao 
fascismo é maior do que as di-
ferenças que existem no cam-
po progressista. Vamos nos en-
volver com força na campanha 
do Lula e na mobilização em 
todo o país”, afirmou à repor-

tagem o líder sem-teto Gui-
lherme Boulos, pré-candidato 
a deputado federal pelo PSOL.

Em evento com lideranças 
do PSOL, PT e partidos alia-
dos na noite deste sábado 
que contou com a presença 
do ex-presidente Lula, Boulos 
afirmou que é preciso revo-
gar “os absurdos que foram 
feitos” desde 2016, com o im-
peachment da ex-presidente 
Dilma Rousseff (PT), e citou a 
revogação do teto de gastos e 
da reforma trabalhista.

Como a coluna Mônica 
Bergamo, do jornal Folha de 
S.Paulo, informou, a revoga-
ção da reforma da Previdência 
ficou fora do acordo progra-
mático firmado entre o PT e 
o PSOL. Em compensação, as 
legendas aprovaram a defesa 
da revogação da reforma tra-
balhista e do teto de gastos.

Em seu discurso, Lula disse 
que o PSOL não precisa se preo-
cupar com o programa e que que, 
na negociação, é preciso “saber o 
limite que você vai chegar”.

PSOL oficializa apoio a Lula e adia PSOL oficializa apoio a Lula e adia 
debate sobre compor eventual governodebate sobre compor eventual governo
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Após a atualização dos cri-
térios de reprodução assistida 
no Brasil, ocorrida em julho 
do ano passado, começam 
a nascer os primeiros bebês 
de casais homoafetivos for-
mados por homens.Isso só foi 
possível graças à aprovação 
da Resolução 2.294/2021 , do 
Conselho Federal de Medici-
na (CFM), que desde a publi-
cação, em julho de 2021 que 
permite o uso de óvulos de 
parentes, de até quarto grau, 
para gerar bebês por meio de 
reprodução assistida.

Os primeiros bebês a se-
rem concebidos depois da 
publicação da norma são os 
gêmeos Marc e Maia, filhos 
do casal Robert e Gustavo. As 
crianças, que estão com dois 
meses de vida, são o motivo 
da alegria dos pais.

“É um prazer gigantesco, 
tem sido o momento mais 
especial da nossa vida. Tem 
momentos de desespero 
também: na hora que os dois 
começam a chorar e às vezes 
a gente não sabe o que fazer, 
aí tenta uma coisa, tenta ou-
tra, dá o leite, troca fralda, até 

conseguir alinhar. Mas tiran-
do isso, é uma rotina muito 
animada, é muito gostoso”, 
diz o engenheiro Gustavo Ca-
tunda de Rezende.

O casal usou o material ge-
nético de Robert, o óvulo da 
irmã de Gustavo e o ventre da 
prima de Gustavo, que carre-
gou os gêmeos durante as 35 
semanas de gestação.

A relação com a prima 
continua o mesmo. “A gente 
se fala praticamente todos 
os dias. Infelizmente a gente 
mudou para São Paulo, ela 
está em Brasília. Mas em bre-
ve ela deve vir visitar a gente, 
visitar os bebês. É um prazer 
gigantesco, mas é sempre 
bom lembrar que barriga so-
lidária não configura mudan-
ça em arranjo familiar. Então 
a relação dela com os meus 
filhos é a mesma se tivesse 
nascido do meu próprio úte-
ro, então ela é tia ou prima 
dos bebês, como elas prefe-
rirem”, disse Gustavo.

O casal de engenheiros e 
criadores de conteúdo mon-
tou no Instagram o perfil 
@2depais para compartilhar 

todo o processo de fertiliza-
ção in vitro, gestação, parto 
e os melhores momentos da 
vida de Marc e Maya.

MUDANÇA
Antes da atualização des-

ta resolução, só era permiti-
do aos casais homoafetivos 
do sexo feminino a gestação 
compartilhada, onde uma 
das mulheres captava os óvu-

los e a outra gestava, com 
espermatozoides doados. “Na 
resolução de 2021 entrou o 
entendimento de que casais 
do sexo masculino tem essa 
total liberdade. Mas, no caso 
do casal masculino, não pode 
ser embriões provenientes de 
espermatozoides de um e de 
outro, tem que ser de um ou 
de outro, porque a carga ge-
nética precisa ser conhecida”, 

explica a médica especialista 
em reprodução assistida na 
Huntington Medicina Repro-
dutiva, Thais Domingues.

A resolução diz que “Na 
eventualidade de embriões 
formados de doadores dis-
tintos, a transferência em-
brionária deverá ser realizada 
com embriões de uma única 
origem para a segurança da 
prole e rastreabilidade”.

AVANÇO
Membro da Câmara Técni-

ca do CFM que se dedica ao 
tema da reprodução assistida 
e ex-presidente da Sociedade 
Brasileira de Reprodução Assis-
tida, o médico Adelino Amaral 
Silva, especialista em Repro-
dução Humana Assistida pela 
Federação Brasileira de Gine-
cologia e Obstetrícia (FEBRAS-
GO), considera a atualização da 
resolução um avanço.

“A resolução veio acompa-
nhar a evolução dos modelos 
de família. A união homoafeti-
va já é uma entidade reconhe-
cida pelo Supremo Tribunal 
Federal, é totalmente legal. 
O CFM tinha realmente que 
legislar em prol desses casais. 
Isso foi uma proposta que saiu 
da câmara técnica de maneira 
que você não descrimine, que 
inclua e assim tenham direito 
a fazer a sua família. Eu consi-
dero um avanço. Nos últimos 
dez anos o conselho vem 
sempre na vanguarda para 
aperfeiçoar as suas resoluções 
de acordo com a evolução dos 
modelos familiares e evolução 
do perfil sociológico”.

Passeando com o filho 
em um parque de 
Santos, interior de São 

Paulo, no final de uma tarde, 
a pedagoga Karen Martone e 
a auditora de TI Natália Dearo 
foram surpreendidas por uma 
menina de uns 7 anos que 
queria saber como uma cri-
ança poderia ter duas mães. 
Era uma dúvida legítima. “Eu 
queria ter papel e caneta na 
hora para desenhar, explicar 
como foi feita a fertilização, a 
questão do sêmem, do óvulo, 
de forma bem didática mes-
mo”, diz  Karen. Incomodada 
com a situação, ela procu-
rou livros no Brasil e fora do 
país para indicar para mães 
de crianças que porventura 
questionassem a família ou 
Lourenzo, filho delas, posteri-
ormente. Não encontrou.

Foi a partir destes dois 
pontos, do questionamen-
to da garota no parque e da 
inexistência de literatura sob-
re o assunto que Karen de-
cidiu escrever o livro “Como 
nascer de duas mães – guia 
prático”, ilustrado por Gabrie-
la Emmerich, distribuído pela 
Amazon em português e em 
inglês para 12 países, e divul-

gado pelo site www.nascer-
deduasmaes.com.br.

Ao Diário do Estado, Ka-
ren contou que ser mãe não 
era um sonho pessoal. For-

mada em Pedagogia e Artes 
Cênicas, ela sempre trabal-
hou como pedagoga com 
crianças de 1 a 10 anos e a 
aproximação com crianças e 

suas famílias mostraram que 
a responsabilidade da ma-
ternidade era muito grande 
e pesada. “Eu tinha medo de 
sentir este amor e de não ser 

correspondida”. Com a desco-
berta de sua sexualidade, 
aos 19 anos, reconheceu-se 
como uma pessoa lésbica. 
“Maternidade e ser uma mul-
her lésbica não combinavam”, 
pensava até conhecer a espo-
sa Natália, após um relaciona-
mento bem longo.

“Logo de cara ela me 
contou do sonho dela de 
maternidade e que já ha-
via procurado alternativas”. 
Depois de três anos juntas 
e reconhecendo em Natália 
uma pessoa responsável e 
comprometida com a família, 
mudou de ideia aos poucos. 
“Vi que ela era uma parceira 
bacana e que daria para en-
trar numa empreitada desse 
tamanho e importância e fui 
visualizando uma possível 
maternidade”.

Primeiro, o casal esteve 
na Vara da Infância para listar 
os documentos necessários, 
conversar e entender a possi-
bilidade de adoção. Depois 
elas foram a uma clínica de 
fertilização, onde se sentiram 
acolhidas. “Foi arrebatador. 
É muito importante dizer o 
quão bem a gente é acolhi-
da nesse espaço de saúde, 
porque não é em qualquer 
espaço de saúde que um ca-

sal lésbico é tratado com re-
speito e dignidade. Tivemos 
acolhimento como qualquer 
outro casal”, conta.

Foram duas tentativas de 
fertilização. Natália sonhava 
em ser mãe, mas não tinha o 
sonho de engravidar. A pri-
meira tentativa foi com os 
óvulos dela no útero de Ka-
ren. Não deu certo. A segun-
da vez foi com os óvulos de 
Karen no útero de Natália. “O 
primeiro desafio foi esse lugar 
de mãe não gestante porque 
em muitas situações ela era 
vista como mãe e eu como 
uma ajuda. Você é mãe, se 
sente mãe, mas tem de pro-
var para as pessoas que você 
também é mãe”.

Com o nascimento de Lou-
renzo, apenas Natália teve di-
reito à licença-maternidade. 
Elas moravam em Santos e 
Karen trabalhava em uma 
escola. “Procuramos advoga-
dos e eu teria de entrar em 
licença paternidade. Preferi 
pedir demissão e ficar mais 
tempo com eles, para ajudar 
e estabelecer um vínculo mai-
or com nosso filho”. O direito 
à licença-maternidade para 
casais lésbicos não é previsto 
em lei. “É uma questão políti-
ca”, lembra.

Divulgação

Desafio de uma maternidade conquistadaDesafio de uma maternidade conquistada

CFM já permite reprodução com material de casal do sexo masculinoCFM já permite reprodução com material de casal do sexo masculino

ROSANA MELO

BRASIL, 3 DE MAIO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649

PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649

HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 vaCJ. 
17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
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RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, co-
ziimóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450

JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 

-------------------------------
VENDA

SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco

SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.

PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
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No último domingo 
(1º), teve conclusão 
a 3ª rodada no Gru-

po 5 do Brasileirão Série D 
de 2022. Com a definição 
das quatro partidas do fim 
de semana, o panorama da 
chave se alterou, e a situa-
ção geral dos times goianos 
melhorou um pouco. O Grê-
mio Anápolis permanece no 
G-4, mesmo após sofrer uma 
derrota e perder a invencibi-
lidade. Já o Anápolis venceu 
e está na cola dos quatro me-
lhores. O Iporá, por sua vez, 
amarga as últimas posições.

O GRUPO 5 DA SÉRIE D
Ao fim da 2ª rodada no 

Grupo 5 da Série D, apenas 
o torcedor do Grêmio Aná-
polis conseguia sorrir entre 
os goianos. Os apoiadores 
de Anápolis e do Iporá não 
estavam satisfeitos com suas 
equipes, que naquela altura 
não tinham conquistado ne-
nhuma vitória na competição.

Agora, a situação mudou 
parcialmente. No sábado 
passado (30), o Anápolis 
venceu o Grêmio Anápolis 
fora de casa, por 3×1, no 
clássico da cidade. Foi o 

primeiro triunfo do Galo da 
Comarca neste Campeonato 
Brasileiro, derrubando a sé-
rie invicta dos rivais.

Com aquele resultado, 
além da vitória do Ceilândia 
sobre o Operário Várzea-
-Grandense por 3×0, os dois 
times de Anápolis ficaram 
dentro do G-4 na chave. 
Contudo, ainda precisavam 
aguardar os resultados do 

dia seguinte para ter a certe-
za de que lá permaneceriam 
até o fim da 3ª rodada.

Eis que vieram os placares 
de domingo. No Ferreirão, o 
Iporá voltou a perder um jogo 
na Série D. Dentro de casa, o 
Lobo-Guará foi batido pelo 
Costa Rica-MS por 2×1. Para fe-
char o dia, o Brasiliense supe-
rou o Ação-MT por 2×0. Desta 
forma, apenas o Ceilândia 

venceu como mandante na 
rodada. Os outros ganhadores 
atuaram como visitantes.

Então, o panorama do 
Grupo 5 ficou da seguinte 
forma. O G-4 possui, res-
pectivamente, Brasiliense e 
Ceilândia (com sete pontos 
cada), Costa Rica-MS (seis) 
e Grêmio Anápolis (quatro). 
Anápolis e Operário VG, nes-
ta ordem, também possuem 

quatro unidades, mas com 
saldo de gols inferior. Por 
fim, Iporá (um) e Ação-MT 
(zero) completam a tabela.

A 4ª rodada da Série D 
acontece apenas no próximo 
fim de semana, novamente 
entre sábado (7) e domingo 
(8). Entre os goianos, o Grê-
mio Anápolis visitará o Cos-
ta Rica-MS. Anápolis e Iporá 
medirão forças entre si.

Está instaurada uma 
confusão extracampo entre 
o Goiás e o atacante Hulk, 
do Atlético-MG. No fim de 
semana, os times se en-
frentaram pela 4ª rodada 
do Campeonato Brasileiro e 
empataram em 2×2. Segun-
do a assessoria do Verdão, o 
craque do Galo teria dani-
ficado a porta do vestiário 
de arbitragem da Serrinha. 
O jogador, no entanto, ne-
gou as acusações e exigiu 
retratação pública do clube 
esmeraldino.

GOIÁS X HULK
No empate entre Goiás e 

Atlético-MG, pela Série A de 
2022, Hulk marcou o gol inau-
gural da partida. O Galo ficou 
duas vezes à frente do placar, 
mas não conseguiu sustentar 
a vantagem até o fim.

Os jogadores do clube 

mineiro ficaram na bron-
ca com a arbitragem. O 
principal argumento foi 
uma falta de Danilo Bar-
celos em cima de Guga. 
No lance em questão, o 

defensor do Goiás atin-
giu a barriga do lateral do 
Atlético-MG com as tra-
vas da chuteira. O árbitro 
puniu o atleta esmeraldi-
no com o cartão amarelo.

Os jogadores do Galo 
acharam pouco e exigiram 
a expulsão de Danilo Barce-
los, o que não aconteceu. O 
próprio clube de Belo Hori-
zonte reclamou da decisão 

nas redes sociais.
Depois do apito final, o 

assessor do Goiás enviou a 
foto abaixo com a seguinte 
legenda, no grupo de im-
prensa do clube: “Incrível 
Hulk e o chute que ele deu 
na porta na entrada do ves-
tiário da arbitragem”.

O craque do Atlético-MG 
não deixou barato. Hulk refu-
tou veementemente a acusa-
ção, dizendo que estava em 
outra área do Estádio da Ser-
rinha naquele momento. O 
atacante solicitou uma retra-
tação pública do Goiás, para 
não prejudicar a imagem do 
atleta. Caso contrário, Hulk 
afirmou que tomaria atitudes 
judiciais, dizendo que “acusar 
alguém pelo que não fez é 
crime”. Mesmo sem identifi-
car o autor do vandalismo, o 
Atlético-MG se comprometeu 
a arcar com os prejuízos da 
danificação na porta do vesti-
ário da arbitragem.

Reprodução

Foi confirmado nesta 
segunda-feira (02) pelo 
CEO do grupo Volkswagen 
que a Audi e a Porsche irão 
ingressar na Fórmula 1 em 
2026 – ano em que a cate-
goria irá passar por uma 
nova reformulação no re-
gulamento técnico. 

Segundo o CEO da em-
presa alemã, a decisão foi 
tomada devido ao aumento 
da popularidade do espor-
te, principalmente em paí-
ses da Ásia e das Américas. 

“Quem está ligado no 
esporte a motor deve es-
tar na F1, é lá que o efeito 
é maior”, afirmou Herbert 
Diess, durante uma trans-
missão feita pelas redes so-
ciais da Volkswagen.

 O CEO da empresa tam-
bém aproveitou para di-
zer que essa era a “última 
oportunidade”  da empresa 
para poder tomar uma de-
cisão tão importante para 
essa década. Ele acredita 
que as mudanças no regu-
lamento do campeonato 
em 2026 serão excepcio-
nais para as duas marcas 
entrarem no campeonato. 

Planos para 2026
O principal plano da F1 

para 2026 é o de iniciar um 
caminho mais sustentável. 
Os motores da categoria 
seguirão com a atual tec-
nologia do motor V6 tur-
bo. Entretanto, uma das 
peças será removida, o 
MGU-H, bateria responsá-
vel  por criar energia elé-
trica nos carros. Para tan-
to, o MGU-K irá compensar 
pela remoção dessa bate-
ria. Devem ser entregues 
aproximadamente 476 CV 
pelo motor de combustão 
e o motor elétrico.

Em 2026 o combustível 
usado na F1 será 100% neu-
tro em CO2, além disso os li-
mites de gastos serão man-
tidos em US$ 140 milhões 
(cerca de R$ 666 milhões).  

Durante a transmissão 
ao vivo, o CEO da empre-
sa aproveitou para falar 
um pouco sobre os planos 
para o futuro das marcas 
na F1. A Audi e a Porsche 
pretendem parar de com-
petir em outras categorias 
do automobilismo e que, 
ao menos a última entre, 
de fato, na Fórmula 1 como 
fornecedora de motores. 

Série D: times de Anápolis Série D: times de Anápolis 
em boa situação, Iporá em criseem boa situação, Iporá em crise

Após acusação, atacante Hulk nega vandalismo e exige retrataçãoApós acusação, atacante Hulk nega vandalismo e exige retratação

Audi e Pors-Audi e Pors-
che entram che entram 
nos planos nos planos 
da Fórmula 1da Fórmula 1
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A guerra na Ucrânia, 
que completou dois 
meses no último do-

mingo (24), pode colocar em 
risco a vida de milhares de 
pessoas em tratamento con-
tra doenças crônicas no país.

O alerta foi feito, de manei-
ra independente, pela Unaids 
(programa das Nações Unidas 
sobre HIV/Aids), pela OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde) 
e por cientistas de diferentes 
instituições. Os textos foram 
publicados recentemente em 
artigos nas revistas The Lan-
cet e The Lancet HIV e em um 
relatório da OMS.

Isso porque, no caso de 
muitas doenças crônicas, 
como câncer, doenças cardio-
vasculares e doenças autoi-
munes, a interrupção mesmo 
que temporária do tratamen-
to pode trazer consequências 
na perspectiva de melhora ou 
cura no futuro.

O primeiro alerta da Unai-
ds, ainda em março, chamava 
a atenção para o fato de que a 
Ucrânia é o país europeu com 
o maior número de pessoas 
vivendo com HIV. São cerca 
de 250 mil convivendo com o 
vírus –desses, 146 mil fazem 
uso de medicamentos antir-

retrovirais.
Apesar do número elevado 

de pessoas com HIV, a Ucrânia 
possui um histórico de sucesso 
na redução das taxas de novas 
infecções por ano, de cerca de 
21% desde 2010.

Isso se deu, em parte, 
por uma política pública 
de conscientização sobre o 
problema da troca de agu-
lhas e uma campanha de 
uso dos chamados antago-

nistas de opióides (OAT, na 
sigla em inglês), remédios 
que ajudam dependentes 
químicos a reduzir o uso de 
substâncias como heroína.

De acordo com o texto 
publicado na The Lancet HIV, 
ainda em 2018, com o confli-
to entre as forças russas e os 
separatistas nas regiões de 
Luhansk e Donetsk, as políti-
cas favoráveis para redução 
de ISTs (infecções sexualmente 

transmissíveis, antes chama-
das de doenças sexualmente 
transmissíveis ou DSTs) foram 
afetadas principalmente pelo 
fechamento de serviços de 
atendimento à população.

“Os serviços foram inter-
rompidos na área [na oca-
sião], e isso serve como uma 
alerta para a saúde e o bem-
-estar das pessoas vivendo 
com HIV caso um regime de 
apoio à Rússia se instale na 

Ucrânia”, diz o artigo.
Ainda segundo o artigo, 

a anexação da Crimeia, em 
2014, fez com que a chegada 
de terapias para dependência 
química não ocorresse mais na 
área, pois as autoridades russas 
consideravam-na ilegal.

Mas não são apenas as pes-
soas convivendo com HIV que 
estão em risco. Um levanta-
mento feito pela OMS apontou 
que 1 em cada 3 das pessoas 

que possuem alguma doença 
crônica na Ucrânia não estão 
recebendo adequadamente 
o tratamento para suas condi-
ções de saúde.

A pesquisa, que ainda 
está em andamento, reuniu 
informações de cerca de mil 
residências até o momento, 
das quais 2 em cada 5 (39%) 
afirmaram ter pessoas com 
problemas crônicos de saúde, 
como diabetes, doenças car-
diovasculares ou câncer.

Dessas, um terço não 
acessou serviços de saúde 
recentemente. Os principais 
motivos apontados foram a 
falta de segurança (39%) e a 
ausência de serviços de saú-
de na região (27%). De acordo 
com Jarno Habicht, repre-
sentante da OMS na região e 
presidente do escritório ucra-
niano da entidade, é “urgente 
continuar o apoio aos serviços 
de saúde ucranianos”.

Até o momento, a ONU 
e a OMS conseguiram um 
acordo para não parar o 
fornecimento de medica-
mentos, kits de primeiros 
socorros e itens de primeira 
necessidade no país. Porém, 
com o prolongamento da 
guerra, o futuro é incerto.
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Wanessa Camargo, de 39 
anos de idade, e Marcus Bu-
aiz, de 42, fizeram um post 
em conjunto no Instagram 
nesta segunda-feira (2) para 
anunciar que não estão 
mais juntos. Em um comuni-
cado, a cantora e o empresá-
rio falaram que o fim do ca-
samento de 17 anos foi uma 
decisão tomada pelos dois, 
de maneira pacífica.

“Após 17 anos juntos, um 
relacionamento pautado 
no amor, respeito mútuo e 
felicidade, anunciamos que 
não somos mais um casal. 
Depois de muita reflexão, 
decidimos pacificamente 

encerrar nossa relação con-
jugal”, começa o texto.

Wanessa e Buaiz tive-
ram dois filhos juntos, José 
Marcus, de 10 anos, e João 
Francisco, de 7. “Ao lado 
dos nossos filhos incríveis e 
que amamos incondicional-
mente, continuaremos a ser 
uma família, com os mesmos 
valores e princípios que nos 
uniram até aqui. Pedimos a 
todos espaço e privacidade 
neste momentio”, diz o aviso.

Discretos na vida pesso-
al, Wanessa e Buaiz pouco 
compartilhavam momentos 
a dois em suas redes sociais. 
Recentemente, a cantora fez 
uma viagem só com amigos 
para Alto Paraíso, em Goiás.

Na próxima quinta-
-feira, 5 de maio, 
Doutor Estranho no 

Multiverso da Loucura che-
gará aos cinemas brasileiros, 
contando com os retornos 
de Benedict Cumberbatch 
como Doutor Estranho, Eli-
zabeth Olsen como Wanda/
Feiticeira Escarlate e Bene-
dict Wong como o agora 
Mago Supremo Wong. Além 
de personagens, o longa de 
Sam Raimi também recupera-
rá alguns conceitos introduzi-
dos em diferentes produções 
do MCU e, por mais que não 
seja completamente neces-
sário ter assistido todos os 
lançamentos da franquia para 
entender a nova história, um 
pouco de contexto ajudará o 
público a aproveitar ao máxi-
mo a experiência do filme.

Primeiro, voltemos a 
2016, quando conhecemos 
o arrogante, embora talento-
so, Doutor Stephen Strange. 
O longa de Scott Derrickson 
estabelece o cirurgião como 
um incrível prodígio capaz 
de realizar com até certa fa-
cilidade as operações mais 
complicadas. Saber do pró-
prio talento, no entanto, o 
deixou egoísta, a ponto de 
ele destratar seus colegas e 

selecionar quais pacientes 
“mereciam” sua expertise. Isso, 
obviamente, muda quando 
ele sofre um acidente de carro 
e perde parte do movimento 
das mãos, o que o impede de 
voltar à sua profissão.

No decorrer do filme, so-
mos apresentados a alguns 
tipos diferentes de magia, 
incluindo àquela oriunda 
da Dimensão Sombria (ca-
racterizada pela cor roxa). 
De acordo com o longa, os 
feitiços que usam essa ener-
gia maligna são capazes de 

maiores realizações, mas têm 
um preço muito maior que 
os baseados em magia tradi-
cional (evidenciada pela cor 
laranja). Esse poder “extra”, in-
clusive, demanda muito mais 
autocontrole e paciência no 
aprendizado, embora Kaeci-
lius (Mads Mikkelsen) tenha 
encontrado alguns atalhos 
para dominá-lo.

Outro ponto importan-
te a se lembrar do primeiro 
Doutor Estranho é o uso que 
o personagem faz da Jóia do 
Tempo. Alertado sobre as 

perigosas consequências de 
manipular o fluxo natural do 
espaço-tempo, Strange deci-
de usar a joia repetidamen-
te como forma de torturar 
Dormammu e fazê-lo desis-
tir de dominar a Terra. Para 
quem curte teorias, Marcos 
Heck, do site especializado 
em conteúdos da Marvel 
Jamesons, vê nesse embate 
o verdadeiro nascimento do 
Multiverso da Loucura, com 
cada manipulação tempo-
ral de Strange abrindo uma 
nova realidade.

Doutor Estranho 2: O que você Doutor Estranho 2: O que você 
precisa lembrar antes de ver o filmeprecisa lembrar antes de ver o filme

Wanessa Camargo e Buaiz Wanessa Camargo e Buaiz 
anunciam separação após anunciam separação após 
17 anos de casamento17 anos de casamento
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